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Oddział Chirurgi Dziecięcej współorganizuje
Sympozjum
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Sympozjum Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Robocze
Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Chirurgicznego „SIOP Renal Tumours Study Group”
Wrocław, 19 – 20 kwietnia 2018

Wrocław, 29 listopada, 2017
Drodzy Przyjaciele i Koledzy,
Chirurdzy Dziecięcy zainteresowani onkologią

Za nieco mniej niż pół roku pragniemy zorganizować we Wrocławiu sympozjum naszej Sekcji. W tym roku będzie ono
połączone z otwartym roboczym spotkaniem Komitetu Chirurgów SIOP RTSG, któremu mam przyjemność i zaszczyt
przewodniczyć od niemal 20 lat. Poza okazją do spotkań i dyskusji z chirurgami onkologami zajmującymi się leczeniem
chirurgicznym nowotworów nerek u dzieci w wielu krajach, kolejny dzień sympozjum wypełniony będzie klasycznymi sesjami
naukowymi dotyczącymi kilku wybranych nowotworów. Jestem przekonany, że będą one ciekawe i skłonią do wielu dyskusji.
Nasi zagraniczni i krajowi eksperci opatrzą wprowadzającymi wykładami każdą z sesji i będą do Państwa dyspozycji przez
cały czas sympozjum. Udział już potwierdzili prof. Dietrich von Schweinitz (Niemcy), prof. Norbert Graf (Niemcy), prof. Sabine
Sarnacki (Francja), prof. Peter Ehrlich (USA), prof. Steven Shochat (USA), Dr Marc Vijnen (Holandia), prof. Sajid Quresi (Indie),
prof. Sandeep Agarwala (Indie) i wielu innych. Zespół holenderski z ich nowego narodowego centrum onkologii dziecięcej
„Prinsess Maxima” podzieli się swoimi doświadczeniami z zastosowania unikalnego systemu oceny operacyjności guzów
nerek metodami oszczędzającymi w technice 3D. Każdy z Uczestników będzie mógł sam spróbować takiej oceny.
Liczę ogromnie na czynny udział Każdego z Was i będę ogromnie wdzięczny za nadsyłanie proponowanych streszczeń. One
bowiem nadadzą prawdziwy koloryt naszemu spotkaniu. Późny kwiecień we Wrocławiu jest zwykle bardzo pogodny i skłania
do nawiązywania nowych kontaktów i miłego spędzania czasu w gronie przyjaciół. O takie możliwości zadbamy szczególnie
oferując ciekawy program socjalny i turystyczno-kulinarny.
Poniżej załączam ramowy program, formularz rejestracyjny. Streszczenia prosimy wysyłać mailem najlepiej na adres
chirurgia_dziecieca@onet.eu lub ewentualnie na mój email (jgodzin@wp.pl). Wielkość liter i rodzaj czcionki jest
dowolny, tekst streszczenia (nie wliczamy autorów i aﬁliacji) nie powinien przekraczać 300 słów i być
klasycznie zorganizowany (cel, materiał i metody, wyniki i wnioski) Opłata kongresowa został maksymalnie
zredukowana (wynosi 100 PLN), tak aby każdy z Kolegów, młodszych i starszych, niezależnie od jego aktualnych możliwości
ﬁnansowych mógł spotkać się z nami we Wrocławiu.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam do Wrocławia!
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